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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và

Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021
------------------------------

Thực hiện kế hoạch số: 227/KH-UBND ngày 12/3/2021của UBND huyện 
Thanh Hà thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ 
nữ huyện Thanh Hà năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Thanh An xây dựng, triển khai kế 
hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bình dẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ  
xã Thanh An năm 2021 với những nội dung sau:

I MỤC ĐÍCH
1. Thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới tham gia 

bình đẳng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội góp phần vào sự phát 
triển của đất nước. Nâng cao năng lực và tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo Nhà nước 
giai đoạn 2021-2025.

2. Nâng cao hiểu quả quản lý đối với công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ 
nữ trên địa bàn xã Thanh An. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, Chi bộ, thôn khu dân cư để thực 
hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

II NỘI DUNG
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành 

đoàn thể chính tị-xã hội, các chi bộ thôn dân cư trong việc thực hiện chiến lược quốc 
gi bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. “Chương trình phòng ngừa ứng phó bạo lực 
trên cơ sở giới” giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp, lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề có liên quan đến công 
tác bình đẳng giới và hoạt động tiến bộ  phụ nữ  xã Thanh An gắn với chương trình, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Các ban, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
lồng ghép các hoạt động thường xuyên để đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động 
có liên quan đến  công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ xã 
Thanh An. Rà soát các cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời gắn với chương chình 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào xây dựng 
nông thôn mới ở điạ phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và 
thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và giáo dục để nâng cao ý thức trách 



nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và hoạt động vì sự tiến bộ của 
phữ trên địa bàn xã Thanh An.

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các thôn, khu dân cư.

5. Công tác kiểm tra giám sát
- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với tất cả các ban, ngành 

và các thôn, khu dân cư trong việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ của phụ nữ giai đoạn 2021-2025. 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã
Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn khu dân cư trong xã tổ 

chức triển khai xây dựng kế hoạch này trên phạm vi toàn xã về công tác bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Thanh An giai đoạn 2021-2025; nâng cao năng lực 
cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ.

2. Cán bộ Văn hoá TTTD-TT
Phối hợp với các ngành liên quan và đài truyền thanh xã đẩy mạnh phong trào 

xây dựng gia đình văn hóa, đặc biệt là gia đình có trẻ em, phụ nữ; tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em; lồng ghép thực hiện công tác 
bình đẳng giới với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; 

Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đài truyền thanh đổi mới các hoạt động truyền 
thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bình 
đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Thanh An giai đoạn 2021-2025.

3. Đài truyền thanh xã
Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng cả chiều 

rộng và chiều sâu trong công tác thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

4. Trạm y tế xã
Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe 

sinh sản, sức khỏe tình dục cho cả phụ nữ và nam giới; theo dõi tỷ lệ sơ sinh, mất cân 
đối giới tính của trẻ.

5. Trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non
Tăng cường giáo dục cho học sinh các nhà trường về các nội dung về giới tính, 

sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác 
phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái trong nhà trường; lồng ghép nội 
dung vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển công tác giáo dục của nhà trường.

6. Công an xã
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các thôn, khu dân cư thực 

hiện các chỉ tiêu phòng, chống tội phạm buôn bán, xâm hại, bạo lực trẻ em, nhất là trẻ 
em gái  ... 

7. Cán bộ tư pháp



Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp 
luật về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ, những nội dung mới về Bộ luật lao động 
năm 2019 (sửa đổi).

8. Trưởng thôn, khu dân cư
Phụ trách quản lý các thôn dân cư. Đưa nội dung bình đẳng giới và hoạt động vì 

sự tiến bộ của phụ nữ vào quy ước của thôn mình và lồng ghép thực hiện các phong trào 
“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn 
mới...

9. Ủy ban Mặt trận Tổ xã và các Đoàn thể
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối 
hợp tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
nhằm nâng cao nhận thức công tác bình đẳng giới trong tổ chức mình; giám sát việc 
thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Bố trí cán bộ hội viên làm cộng tác viên tuyên 
truyền về bình đẳng giới ở cơ sở.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới và hoạt động 
vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể các nhà 
trường và các thôn, khu dân cư căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện./.

Nơi nhận:
   - UBND huyện;
    - Phòng LĐTBXH huyện;
    - TTĐU, HĐND xã;
    - Các Ban ngành đoàn thể xã;
    - Lưu VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Quang
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